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چکیده

کاشی و کاشیکاری هنری است که که در تمدن اسالمي با پشتوانه ی هنر ایرانی پیش از اسالم به اوج خود رسید و بناهای 

معمارانه ی این تمدن را  از اسپانیا تا آسیای میانه گوهرپوش کرد. در بین کشورهای مختلف اسالمی در این زمینه، ایران از مرکزیتی 

خاص برخوردار بوده و آثار متنوع کاشیکاری باقی مانده در گوشه و کنار این سرزمین پهناور شاهدی بر این مدعاست. در بین انواع کاشی 

ها با بدنه ها و لعاب هاي متفاوت و متنوع که هر یک همچون فن و هنری در زمان های مختلف، مکان های گونه گون این مرز و بوم 

را مي آراسته اند به گروهی از کاشی ها بر می خوریم که با نام زیرلعابی یا زیرنقشی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف معرفی ارزش 

های آشکار و پنهان در نقوش و تکنیک اجرای این بخش گرانبها از کاشیکاری اسالمی - ایرانی، به معرفی و بازخوانی تکنیک اجرایی 

این کاشی ها در متن تاریخی عرایس الجواهر )کاشانی، قرن 8 هـ.ق( پرداخته و بر این اساس پس از پژوهش و گردآوری نمونه های 

بازمانده از این تکنیک در بناهای تاریخی، سیر تحول و تکامل آنها را تا اواخر دوره ی قاجار در ایران بررسی می کند و با ذکر نمونه های 

شاخص از هر دوره به طبقه بندی این کاشی ها می پردازد. 
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تاریخ  در  سفالی  بدنه های  و  ظروف  دادن  لعاب  هنر  و  فن 
بشر از گذشته ی دور تا کنون همواره مورد استفاده بوده است. 
تکنیک هاي مختلف لعاب دهي، در طوِل تاریِخ تحول و پیشرفِت خود، 
روش هاي متنوع و پیچیده اي را پدید آورده اند. حضور موازی و 
همزمان تکنیک هاي لعاب دهي روي ظروف و کاشي ها بیانگر تنوع و 
گسترش تاریخي تکنیک هاي گوناگون کاربرد لعاب در کنار یکدیگر 
است. افت و خیز و حتي فراموشی هایی که در بسیاري از تکنیک هاي 
لعاب دهي رخ داده است، روایتگر تصوري کیمیایي از ساخت لعاب 

است؛ که در سازندگان آنها وجود داشته است.
تزیینات معماری لعاب دار از اولین دوران تاریخی در خاورمیانه 
شناخته شده بوده است )Pickett, 1994, 17(. لعاب هاي اولیه میان 
رودانی )درواز ایشتار، بابل( (Degeorge et al., 2002, 13)، ایالمی 
 Pickett,لعابدر چغازنبیل( )کیانی و دیگران، 10،1362؛ )آجرهای 

17 ,1994(، و هخامنشی )آجرهای لعابدار و رنگین شوش و تخت 

 Degeorge et al., 2002, دیگران،10،1362:  و  )کیانی  جمشید( 
Harper et al., 1992, 223: Fehervari, 2000, 233 :13( اولین 

کاربردهاي لعاب، در بناها را روایت مي کنند.
نام  با  تمدن اسالمی  از کاشی های ساخته شده در  گروهی 
 Degeorge et al., 2002,( کاشی های زیرلعابی خوانده می شوند
 Porter, 1995, 15 :103(. در این دسته چون یک الیه لعاب شفاف 

روي رنگ ها را مي پوشاند، نام زیر لعابي یا زیر نقش نیز به آنها 
داده اند. همچنین با توجه به تعدد رنگ های به کار رفته در نقوش که 
نسبت به کاشي هاي دیگر داشته اند با عنوان رنگارنگ یا الوان )آلن، 
1387، 26( نیز خوانده شده اند. این پژوهش به بررسی تاریخچه، 
روش ساخت و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی مي پردازد که 

تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

36

مقدمه

1  -تاریخچه پیدایش

اولین نمونه هاي نقاشي زیر لعاب شفاف در دوره اسالمي و بر 
ـ.ق معروف به ظروف  روی ظروف سفالی قرون سوم و چهارم ه
نیشابور دیده مي شود )آلن، 1387، 23؛ قوچانی، بی تا، 30-24؛ 
Fehervari, 2000, 50(. این سفال ها که در زمان سامانیان ساخته 

می شد، دارای بدنه گل رسی قرمز یا نخودی بوده که با یک الیه 
گالبه1 پوشش شده و روی آن با ترکیب رنگدانه و گالبه نقاشی شده 
و در نهایت روی نقاشی ها، لعاب شفاف سربی قرار گرفته است 
)Fehervari, 2000, 50(. موفق ترین تالش ها در نقاشی زیر لعاب 
پس از کشف بدنه خمیر شیشه )خمیر سنگ(2 در قرن دوازدهم/ 
ششم بدست آمد. رنگ ها مستقیماً روی بدنه اجرا شده و یا به طور 
مستقیم بر روی یک سطح نازک کوارتزی نقاشی می شدند و سپس 
با یک لعاب شفاف بی رنگ یا قلیایی آبی مس لعاب داده می شد 
)Porter 1995, 17(. در کاشان تکنیک زیرلعابی بیشتر بر روی 
گلدان ها استفاده می شد، اگرچه بر روی برخی کاشی های  نقش 
برجسته قالبی نیز دیده می شود.  لکه های لعاب آبی کبالت و فیروز ای 
 Porter 1995,( اغلب با زرین فام روی کاشی ها ترکیب شده است
17(. اما باید در نظر داشت این کاشي ها از نوع زرین فام هستند و 

رنگ آبي آنها که شباهت به نقوش زیر لعاب دارد در واقع رنگ درون 
لعاب )لعاب شفاف رنگی(3 است و نقوش، زیر لعابی نیست. در نتیجه 
به نظر مي رسد که تا دوره ي سلجوقي اشار ای به این تکنیک و یا 
نمونه ی باستان شناسی یا تاریخی از کاشي هاي رنگارنگ )الوان( 
یا زیر لعابی وجود ندارد.4 در این محدوده زمانی یعنی قرون پنجم و 

ـ.ق مراکز اصلي صنعت سفال گري شهرهاي کاشان، ري،  ششم ه
نیشابور و گرگان بوده اند )کیانی، 1357؛ کیانی، 1379، 34(. اما باز 
هم خبری از کاشی های زیرلعابی نیست و فقط برخی ظروف را 
می توان زیرلعابی نامید. از دور ایلخانی نمونه های قابل توجهی به 
دست آمده است،"...کاشی های زیرلعابی بدون تاللو زرین فام شامل 
کاشی های نقاشی شده با رنگ های آبی و سیاه و کاشی هایی با 
کتیبه های برجسته و طرح های چینی به رنگ آبی-سفید است که 
نمونه هایی از این نوع هنوز در محل در آرامگاه اولجایتو در سلطانیه 
یافت می شود”)Porter, 1995, 39(. معماری در آسیای مرکزی 
تحت فرمانروایی مغول با ظهور ناگهانی و غیر منتظره کاشی های 
 Degeorge et al., 2002,( زیرلعابی چند رنگ مشخص می شود

.)103

از قدیمي ترین اشارات مکتوب تاریخي به کاشي زیرلعابی مي 
توان به متن “عرایس الجواهر و نفایس االطایب”)دوره ی ایلخانی(  
اشاره کرد که به حق مهمترین و معتبر ترین متن فني و تاریخي 
موجود در زمینه کاشي کاري در ایران است. در این کتاب چنین 

آمده است:
و  اثاث  آن  از  که  کنند  ترکیب  جسدي  خواهند  چون  و 
و  قصاع]کاسه ها[  چون  سازند  آوندها[5  اوانی]ظروف، 
زیادي و کوزه ها و ازارخانه؛ بستانند از شکر سنگ6 سفید 
مذکور معطوف منخول]بیخته شده، الک شده[ به حریر 
صفیق] حریر تنک بافته، درشت بافت[ ده جزو، و از جوهر 



آبگینه ي مطحون ] شیشه ی آسیاب شده[ یک جزو مخلوط 
با یکدیگر، و یک جزو گل لوری سفید7 در آب حل کرده 
نیکو بسرشند مانند خمیر و یک شب بگذارند تا نیک مخمر 
شود. بامداد نیکو به دست بزنند و استاد بر سر چرخ به 
آالت لطیف سازد. و بنهند تا نیم خشک شود. آنگاه هم بر 
سر چرخ بتراشند و لعاب بر آنجا نهند.8 .... بعد از آن به دو 
قسم باشد: شفاف یا مصّمت، و شفاف هم بر دو قسم بود: 
یا منّقش سفید بوم یا منقش سبز بوم. اما منقش سپید بوم 
سیاهي مزرد9 و الجورد را سلیماني و برخي را مغنیسیا و 
سبزي را نحاس ] مس[ مّحرق یا توبال]براده ی مس، ریزه 
فلزهایی که از پتک فلزگران می ریزد[  مدقوق]نرم کوفته 
شده[ و مسحوق ]کوفته شده، ریز ریز شده[ منخول هریک 
با قدري حصا آمیخته نقش کنند. و سبز بوم را به مزّرد 
مجّرد نقش کنند10 و به جوهر آبگینه مطحون منخول به کتیرا 
در آب حل کرده آالت را مدهون کنند و بر سر غربالی فراخ 
چشمه نهند که مکّبه ]سرپوش[ تغاری باشد تا رنگ افزونی 
از او به تقطیر فرو چکد و به آفتاب خشک کنند. و اگر سبز 
بوم خواهند به هر ده جزو آبگینه ی  مطحون ربع جزو 
مثقال نحاس محرق نهاده مدهون ]به ماد ای اندودن[ کنند11، 
و به اصطالح صّناع آن را "طینی" خوانند ، از آتش سبزی 

شفاف برون آید مثل مینا سبز )کاشانی، 1347، 347(. 
ابوالقاسم کاشاني که خود از خاندان بزرگ کاشی پزان کاشان 
بوده و مورخ دربار ایلخانی نیز محسوب می شده )کاربونی، 1381، 
8( در متِن خود به انواع آالت شفاف اشاره مي کند که سپید بوم یا 
سبز بوم هستند و بیان مي کند که سبز بوم را با رنگ سیاه نقش 
مي زنند و سپید بوم را با رنگ هاي متنوع از جمله الجورد، سرخ، 

سبز و سیاه نقاشی می کردند.

2- مواد و روش ساخت

ترکیب بدنه در کاشی های زیرلعابی از دو نوع خمیر سنگی 
 Degeorge et al., 2002, 13( و خمیر رسی ساخته شده است
به  ظروف  در  رس  خمیر  بدنه های  قدمت   .)Porter, 1995, 13؛
ساخت نخستین سفالینه های دست ساخته ی بشر بر می گردد. 
در قرن 12 م. بدنبال تالش سفالگران در شرق دنیای اسالم، نوع 
جدیدی از خمیر بازآفرینی می شود که با نام خمیر سنگ یا خمیر 
  Degeorge et al.,؛Porter, 1995, 13( شیشه شناخته می شود
2002,13(. ماده جدید برای بدنه های سفالی به منظور شبیه سازی 

)Fehervari 2000, 95( و  پرسالن های چینی به کار گرفته شد 
ترکیب آن بسیار شبیه به موادی است که بدل چینی نامیده می شود 
)Porter, 1995, 14( و به وسیله سفالگران مصر باستان در اواخر 
  Fehervari, )Porter, 1995, 14؛  اوایل هزاره 4 ق.م  هزاره 5 و 
95 ,2000( و پیش از اسالم ایران برای ساختن مهره و در دوره 

هخامنشی )330-539 ق.م( برای آجرهای لعابدار استفاده شده است 
)Porter, 1995, 14؛ Harper et al., 1992, 223 (. از زمانی که 

خمیر سنگ مجدداً پس از معرفی رواج وسیعی یافت و در مصر، 
سوریه، آناتولی و ایران به صورت قابل توجهی مورد استفاده قرار 
؛Porter, 1995, 13؛ آلن،    Degeorge et al, 2002, 13 ( گرفت
1383، 42(. این ماده بدنه جدید و نوع لعاب امکان اجرای تکنیک های 
 Fehervari, 2000,( تزیینی متعددی را برای سفالگران فراهم کرد
بدنه های گل سنگی در دوره سلجوقی  96(. کاربرد گسترده ی 

برای ساخت ظروف و کاشی های زرین فام سبب تثبیت این تکنیک 
برای ساخت کاشی ها در ایران شد و تا دوره معاصر ادامه یافت 
)آلن، 3831، 20؛  Fehervari, 2000, 109؛Porter, 1995, 14(. در 
خصوص مواد و روش ساخت خمیر سنگ افراد مختلفی اظهار 
نظر کرده اند، اما همه آنها به رساله ابوالقاسم کاشانی ارجاع داده 
و دستور بیان شده توسط او را نقل کرده اند )کاربونی 1381، 8، 
 Porter, رحیمی و دیگران، 1368، 99؛ آلن، 1387، 10، آلن، 3831، 20؛
 .) Fehervari, 2000, 95, Degeorge et al, 2002, 1313 ,1995؛

پورتر از سفالگر ایرانی قرن 19 م، علی محمد اصفهانی، نام می برد 
که برای ساخت خمیر سنگ تقریباً همان ترکیب بیان شده توسط 
ابوالقاسم کاشانی را ذکر می کند )Porter, 1995,14(. خمیر سنگ 
ترکیبی از پودر سنگ چخماق، گل بته و پودر شیشه است که با آب 
مخلوط شده و به شکل دلخواه در می آید. نسبت این مواد طبق گفته 
ـ.ق( به این صورت است:"بستانند  ی ابوالقاسم کاشانی )سال701 ه
از شکر سنگ سفید مذکور معطوف منخول به حریر صفیق ده جزو 
و از جوهر آبگینه ي مطحون یک جزو مخلوط با یکدیگر، و یک جزو 
گل لوری سفید در آب حل کرده نیکو بسرشند مانند خمیر و یک شب 

بگذارند تا نیک مخمر شود."
شکر سنگ یا سنگ چخماق که )به صورت کوارتز آسیاب شده و 
نرم( برای ساخت بدنه های خمیر سنگ مورد استفاده ی اساتید سنتی 
قرارمی گیرد )رحیمی و دیگران، 1368، 98( از دیدگاه کانی شناسی 
نوعی سیلیس غیر بلوری به نام"اپال"12 است. کاشی پزان سنتی نوع 
خالص و سفید این سنگ را بعنوان نمونه ی مرغوب شناخته و برای 
ساخت بستر سفید رنگ نقاشی در کاشی ها و ظروف زیرلعابی 
استفاده می کردند و انواعی را که ناخالصی داشته یا رگه های زرد 
رنگ ناشی از حضور اکسیدهای آهن در آنها دیده می شود را برای 
ساخت بدنه استفاده می کرده اند. شایان ذکر است که بیشتر سنگ 
 Porter, 1995,( از رودخانه ها به دست می آمده )چخماق )ریگ
13( و به دلیل رنگ سفید آن گاهی با کانی های خانواده ی کربنات 

کلسیم اشتباه گرفته می شده است. کاشی سازان خمیر سنگی در 
طول تاریخ این صنعت نسبت به این پدیده آگاه شده اند و به کمک 
سختی و نرمی، رنگ و خواص ویژه، موفق به شناسایی و تمایز 
سنگ چخماق سیلیسی از نوع آهکی )به قول خودشان سنگ چخماق 
آهکی( شده اند و از استفاده از نوع آهکی پرهیز می کرده اند.13 ساختار 
سیلیسی حاصل از ترکیب پودر شکر سنگ )کوارتز آسیاب شده و 
نرم( و شیشه توسط گل بته یا همان بنتونیت به یکدیگر چسبانیده 
شده و شکل پذیری پیدا می کرده است )رحیمی و دیگران، 1368، 
99-98(؛ هر چند میزان شکل پذیری بسیار کم بود. بنابراین ساخت 
  Harper؛Porter, 1995, 14( اشیا سفالی با خمیر سنگ مشکل بود

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی كاشي های زیرلعابی 
در ایران
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et al., 1992, 223؛ Degeorge et al, 2002, 13 (.   اما با این وجود، 

این ترکیب امکانات جدیدی برای تزیین، به ویژه با انتخاب لعاب قلیایی 
و در نتیجه پایداری بیشتر رنگ های نقاشی زیر لعاب فراهم می کرد 

 .)Porter, 1995, 14(
بنتونیت نوعی ترکیب معدنی سفید رنگ است که در قدیم به گل 
لوری معروف بوده )رحیمی و دیگران، 1368، 99( و چسبندگی بسیار 
باالیی داشته و بیشترین بخش سازنده ی ترکیب آن از خانواده ی 
رس های مونت موریلونیت است. این گل احتماالً در فرآیند پخت سبب 
پیوستگی اجزاء بدنه ی کاشی خمیر سنگی می شود ولی بیشترین 
دلیل استفاده از آن همان نگاه داشتن اجزاء سیلیسی در حالت ساخت 
بدنه ی خام است؛ اما مقادیر بیش از ده درصد آن سبب تخریب 
کاشی می شود. پودر شیشه نیز غالباً در دمایی کمتر از 1000 درجه 
سانتی گراد ذوب می شود و به عنوان عاملی دیگر برای ذوب نقط ای 
و پیوستگی اجزاء بدنه ی کاشی های خمیر سنگی استفاده می شود، 
در نتیجه این گروه کاشی ها جزو کاشی های دمای پخت باال محسوب 
می شوند و برای پخت آنها متوسط دمایی بین 1000 تا 1100 درجه 

 .(Degeorge et al., 2002, 13) سانتی گراد نیاز است
لعاب های اولیه در تکنیک زیرلعابی از نوع سربی بود )آلن، 1387، 
م  قرن 12  در   .) Porter, 1995, 15؛Fehervari, 2000, 109 17؛ 
استفاده از لعاب قلیایی نیز به همراه بدنه های خمیر سنگی توسعه یافت 
)آلن، 1387، 31؛ Porter, 1995, 15؛ Fehervari, 2000, 105 (. لعاب 
از ترکیب مقدار تقریباً مساوی کوارتز آسیاب شده و خاکستر گیاهان 
بیابانی شکل می گرفت )Fehervari, 2000, 95(. لعاب شفاف به دو 
صورت لعاب شفاف بی رنگ و لعاب شفاف رنگی بر روی ظروف و 
 Degeorge, 2002: کاشی استفاده شده است )آلن 1387؛ آلن 1383؛
Porter, 1995؛ Fehervari, 200 (. در لعاب های دوره قاجار استفاده 

از لعاب های سربی مجدد رواج یافت اما هنوز نمونه های قلیایی نیز 
قابل مشاهده است )Voigt et al., 2006, 230(. این لعاب ها باعث 
می شدند تا مقدار زیادی از رنگ نقاشی در ساختار لعاب شفاف رویی 

حل شده و در آن پخش گردد. 
رنگ های مورد استفاده در نقاشی های کاشی زیرلعابی، در طول 
تاریخ این تکنیک گسترش زیادی پیدا کرده اند. رنگ های اولیه با توجه 
به نوع لعاب های شفاف رویی )سربی یا قلیایی(  به رنگ های سیاه، 
سفید، سبز و آبی کبالت محدود می شده اند. در بدنه های سبز بوم، 
رنگ ها محدود بود و شامل سیاه یا گاهی سیاه و آبی کبالت است 
)Fehervari, 2000, 111( و در بدنه های سپید بوم، رنگ های دیگر 
هم وارد می شوند. تنوع رنگ های استفاده شده با پیشرفت تکنیک های 
ساخت کاشی و لعاب، گسترش پیدا می کنند تا جایی که طیف رنگی 
و  نارنجی، خاکستری  قهوه ای،  قرمز،  زرد،  مانند  متنوعی  بسیار 
ارغوانی نیز به طیف رنگ های قبلی افزوده می شوند )آلن، 1383؛ 

آلن، 1378 ؛Porter,1995؛Fehervari,  2000  ؛Degeorge, 2002 ؛(.
جنس مواد سازنده ی رنگ ها  اغلب ترکیب اکسیدهای فلزی مختلف 
هستند )Degeorge et al., 2002, 4(. برای ساخت رنگ های آبی از 
ترکیب های کبالت، رنگ سبز اکسید مس و رنگ سیاه از اکسیدهای 
منگنز )مغنیسیا به قول کاشانی( استفاده می کرده اند )کاشانی، 1347، 

347(.    در بین رنگ های مورد استفاده، رنگ سیاه از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بود؛ زیرا هم بعنوان رنگ قلمگیری مورد استفاده قرار می 
گرفت و هم طرح اولیه را مشخص می کرد )Degeorge, 2002, 103؛  
Fehervari, 2000, 296(. این مواد با کمی پودر شیشه و گدازآور 

مخلوط شده و تا نرم ترین حد ممکن ساییده می شده اند. سپس با 
کمی کتیرا مخلوط شده و روی بستر مسطح و آماده شده ای که 
اصطالحاً بوم نامیده می شود، اجرا می شدند. توالی الیه ها در کاشی 

زیرلعابی به صورت شماتیک به شکل زیر خواهد بود )تصویر1(:

تصویر 1- طرح شماتیک مقطع کلی بدنه های زیرلعابی. 1( بدنه ؛ 2( الیه ظریف 
سفید بستر نقاشی )بوم کننده(؛ 3( نقاشی؛ 4( لعاب شفاف.

)Voigt et al., 2006, 226( :ماخذ

 در بدنه های سبز بوم لعاب شفاف ترکیبی سیلیکاته است که 
مقداری اکسید مس به عنوان عامل رنگساز به آن اضافه می شد که 
در خصوصیات بصری سبزبوم بودن این کاشی ها، تاثیر به سزایی 
می گذاشت؛ این الیه لعاب پس از اجرا نقش مورد نظر روی بستر 

کشیده  شده و پخت می شد.
در بدنه های سپید بوم تنها از لعاب بی رنگ شفاف استفاده 
می کردند که پس از خشک شدن نقاشی ها روی بستر نقاشی شده 
کشیده می شد؛ قطر این الیه در دوره های پیش از قاجار بسیار کم 
و نازک بود که خود دلیلی بر کیفیت باالی کاشی زیرلعابی محسوب 
می شد و پخش رنگ، در لعاب رویی کمتر و شره کردن کمتر لعاب 
شفاف در آنها رخ می داد اما در نمونه های دوره ی قاجار به دلیل 
قطر زیاد لعاب شفاف و مقدار زیاد گدازآور شره کردن لعاب زیادتر 

شده و رنگ های زیرلعابی در هم پخش می شوند.

3 -نمونه هاي پیش از صفوي

یکي از قدیمي ترین نمونه های کاشي های زیرلعابي را مي توان 
در سردر ورودي بقعه ي پیربکران متعلق به دور ایلخانی )ویلبر، 
1346، 19( اصفهان دید. راهروي ورودي فعلي این بقعه بدنه اي 
مزین به ترکیب کاشي فیروزه اي و آجر دارد. این کاشي ها که داراي 
طرح اختر )ستاره ی هشت پر( و چلیپا هستند با لعاب هاي تک رنگ 
الجوردی و فیروزه اي پوشانده شده اند. در این کاشي ها به صورت 
پراکنده تعداد معدودي کاشي با طرح اختر دیده مي شود که با تکنیک 
نقاشي زیر لعاب اجرا شده اند. نکته ي قابل توجه در این کاشي ها 
تعداد کم آنها و پخت ناقص لعاب شفاف است. رنگ اصلي استفاده 
شده الجوردي است که بر زمینه سفید اجرا شده است )تصاویر 

2و3(.
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نمونه های مهم دیگری که می توان از آن نام برد، دو کتیبه ی 
سبز بوم )آبی بوم( در مسجد جامع کبیر یزد است. یکی، وقف 
نامه ی  بخشی از آب کاریز "نرسوباد" در جامع کبیر یزد که با ابعاد 
25×35 سانتي متر، داراي خط نسخ و رقاع سیاه رنگ در زمینه ي 
آبي رنگ است؛ و تاریخ "شهر رمضان المبارک سنه خمس و ستین 
و سبعمائه" )567( را برخود دارد )تصویر4(. در این کتیبه لعاب 
شفاف رویي همانطور که انتظار مي رود و از متن عرایس الجواهر 
مستناد مي شود، داراي رنگي شفاف و سبز- آبي است که عامل 
رنگي)احتماالً مس( به خود لعاب )آبگینه( اضافه شده است. کتیبه ي 
دیگر موجود در مسجد جامع کبیر یزد، دارای ابعاد 20×25 سانتی 
متر بوده و سوره ی توحید را با خط رقاع سیاه رنگ در زمینه آبي 
نگاشته اند و پوشش لعاب شفاف آبي- سبز روي آن را پوشانده 

است )تصویر5(. 
نمونه ي شاخص بعدِي کاشي هاي زیرلعابی پیش از صفوي، 
چند قطعه کاشي سبز بوم با شکل مثلث و قطعاتی کاشی هشت 
ضلعی سپید بوم مي باشد که در پایین دیوار جنوب غربی ایوان 
اصلی بقعه شیخ احمد جامي )تربت جام- خراسان( کار شده است. 
نقوش این کاشي ها طرح های اسلیمي و ختایی ساد ه ای است که 
روی بستر کاشی زیرلعابی اجرا شده اند )دانشدوست، 1364، 76-

58(14 )تصاویر6 و 7(.
دوره  به  مربوط  تبریز  کبود  مسجد  زیرلعابی  کاشی های 
ـ.ق( )کیانی و دیگران، 1368، 6( که در ترکیب با  قراقویونلو ها )870 ه
آجر در بخش هایی بر روی سطح بیرونی بنا دیده می شود شباهت 
زیادی به نمونه های پیر بکران اصفهان دارند.  این نمونه ها همچنین 
یاد آور گچبری ها و نقوش بند آجری به کار رفته در بناهای پس از 

سلجوقی است )تصاویر  8و 9(.

4 -دوره صفوي

تا پیش از دوره ي صفوي جایگیري محل کاشي هاي زیر لعابي 
نسبت به ساختار بناها مشخص نیست، اما در دوره ي صفوي، 
بناها و محل هاي خاصی از این تکنیک کاشي کاري بهره مي برند. 
همچنان که در متن عرایس الجواهر نیز دیده مي شود )تنها نمونه 
تاریخي قبل صفوی از کاربرد کاشی زیرلعابی در ازارخانه، شاید 
تربت جام باشد(، "ازارخانه ها" یا همان ازاره ي بناها مهمترین و 
شاخص ترین نقطه اي است که در دوره صفوي و پس از آن، 
محل قرارگیري کاشي هاي زیر لعابي است. دوره ی صفوی شاهد 
استفاده وسیع این کاشي ها در ازاره ي بناهای مختلف است. از جمله 
می توان به ازاره ي حمام ها، حجره ها و پیش خوان حجره هاي 
طالب در حوزه هاي علمیه و از همه مهمتر ازاره ي ایوان ها و فضاي 
داخلي امام زاده ها اشاره کرد، که در ادامه به نمونه های آن اشاره 

می شود.
در این دوره، بر خالف دوره های پیش از آن، بیشترِ کاشي ها 
به صورت سپید بوم اجرا شده اند. کاشي هاي زیر لعابي این دوره 
که همزمان با کاشي هاي زیر لعابي ایزنیک در تمدن عثماني است 
)Fehervari, 2000, 275(، از نظر تنوع رنگ، قدرت نقاشي، پردازش 
خطوط و کیفیت لعاب از همسایگان عثماني خویش عقب تر نیستند 
)تصاویر 10 و11(. دوره صفوی شاهد رواج نوع جدیدی از تزیینات 
چند رنگ )پلی کروم( زیر لعاب بود، اکثر بدنه ها ترکیب جالبی از 
طرح های آبی و سفید به همراه قرمز مایل به قهو ای )مشابه ایزنیک( 
 Fehervari, 2000,( و سبز یا سبز مایل به زرد را نشان می دهد
288(. بدنه ها عموماً از خمیر سنگ ساخته شده اما بدلیل مقادیر زیاد 

بنتونیت و دیگر افزودني ها کمي زرد به نظر مي رسند. 

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی كاشي های زیرلعابی 
در ایران
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تصویر 3-  اختر هشت ضلعی زیرلعابی، 
ورودی پیر بکران، اصفهان.

 تصویر 5- کتیبه ی زیرلعابی سبز 
بوم، ورودی مسجد جامع کبیر یزد.

  تصویر7- کاشی های سبز بوم و سپید 
بوم و تک رنگ پایین ازاره ی ایوان مجموعه 

شیخ احمد جامی.

تصویر 2- نمونه های اولیه ی باقی مانده 
کاشی زیرلعابی، پیر بکران، اصفهان.

تصویر4- وقفنامه  کاریز روی کاشی 
زیرلعابی سبز بوم، ورودی 

مسجد جامع کبیر یزد.  

 تصویر 9- کاشی های زیرلعابی در 
ترکیب معقلی، مسجد کبود تبریز

تصویر 6- کاشی مثلثی سبز بوم پایین 
ازاره ی ایوان مجموعه شیخ احمد جامی.  

تصویر 8- کاشی های زیرلعابی سپید 
بوم، مسجد کبود تبریز.  
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از  مانده  باقي  لعابي  زیر  کاشی  نمونه هاي  ترین  شاخص 
این دوره در محدوده خراسان )رضوي( دیده مي شود. ازاره ي 
داخلی بقعه ي امام زاده محروق نیشابور) قرن10، دوره صفوی( 
شکل  مربعي  کاشي هاي  داراي    )98  ،1368 دیگران،  و  )کیانی 
است که بر روی آنها نقش اختر هشت دیده مي شود و با نقوش 
اسلیمي و نقاشي هاي ظریف گل و بوته آراسته شده اند. در مرکز 
نقش این کاشي ها )که سپید بوم محسوب مي شوند( نام هاي"یا 
دیده مي شود  "یا خیر1041"  و  "یا موجود1041"  و  احد 1041" 
ـ.ق و دوره ی حکومت صفوی را نشان  که احتماالً تاریخ 1041 ه

 

می دهد)تصویر12و 13( )که در آخرین بررسی ها مشخص شد، 
ی  دوره  از  متاخرتر  تاریخی  دارای  ایوان  بوم  سبز  کاشی های 

صفوی اند(.
نمونه هاي کامالً مشابهي در مجموعه ي قدمگاه نیشابور )1901 
ـ.ق( )کیانی و دیگران، 1368، 89( نیز دیده مي شود که از لحاظ نقش  ه
شباهت زیادی با کاشي هاي مربعي مذکور داشته و نام یا احد در 
مرکز آنها دیده مي شود؛ با این تفاوت که کاشی های ازاره ی داخلی 
قدمگاه به شکل ستاره ي هشت پر )اختر(، هشت ضلعي و طبل است. 
این کاشي ها، همه زیر لعابي بوده و ترکیب گره کاشي کاري  شده 
را بوجود مي آورند و در مرکزِ اخترِ هشت، کلمه های"یا عزیز" و "یا 
احد" دیده مي شود، اما تاریخی مشابه نمونه های امامزاده محروق 
در اینجا دیده نمی شود )تصویر 14(. البته گروه دیگري از کاشي هاي 
زیر لعابی با نقش یک بوته گل )در هر کاشي( در ایوان مجموعه 
قدمگاه وجود دارد که از لحاظ تکنیک اجرا و نقش، کیفیت پایین تري 

نسبت به کاشي هاي داخل بقعه دارند )تصویر 15(. 
مجموعه ی نفیس دیگری که شباهت فوق العاد ای به نمونه ی 
قدمگاه مشهد دارد و حتی ظریف تر از نمونه های قدمگاه نیز اجرا 
است؛ کاشی های زیرلعابی ازاره ی داخلی بنای آرامگاه خواجه 
ـ.ق( )کیانی و دیگران، 1368، 88( مشهد می باشد. این  ربیع )1026 ه

شباهت به حدی است که می توان حدس زد مربوط به یک کارگاه 
باشند. عبارت مرکزی "یا حفظ" بدون تاریخ 1041 در این کاشی ها 
هشت  بنای  گرداگرد  ایوان های  )تصویر16(.  می شوند  دیده  هم 
ضلعی خواجه ربیع نیز دارای کاشی های مربع زیرلعابی است که بر 
خالف نمونه های داخل بقعه از کیفیت پایین تری برخوردارند اما در 
مقابل سطح وسیع تری از دیوار را پوشانده اند و تا ارتفاع افراز طاق 

امتداد می یابند )تصویر17(.
در آرامگاه های اصفهان به دلیل دخل و تصرف هاي متعدد و 
بازسازي هاي متنوع، تشخیص نمونه کاشي های زیرلعابی مربوط 
به دوره ي صفوي به سختي امکان پذیر است. شاید کیفیت متفاوت 
نمونه هاي قاجار راهگشاي شناخت نمونه هاي صفوي باشند. با 
بررسي آرامگاه های اصفهان، قطعات زیادی کاشي زیرلعابی در 
ـ.ق( )کیانی و دیگران، 1368،  ازاره ي امام زاده هارون والیت )918 ه
90( دیده می شود که از لحاظ تنوع رنگ و قدرت اجرا منحصر بفرد 
هستند ولي متاسفانه فقط تعداد کمي از آنها باقي مانده است. نقش 
این کاشي ها، ترکیبي از گل و برگ و نقوش اسلیمي و ختایی است و 

رنگ های سبز و آبی با کیفیت و دقت اجرا شده اند15 )تصویر18(. 
از دیگر امامزاده هاي اصفهان که در ازاره ي آن کاشي های زیر 
لعابي دیده مي شود مي توان به امام زادگان درب امام اشاره کرد 
ـ.ق بوده اما در دوره صفوی تغییرات  )بنای اولیه متعلق به 857 ه
اساسی در آن ایجاد شده است)کیانی و دیگران، 1368، 90(16(. هر 
چند تنوع کاشي هاي ازاره ي درب امام زیاد است ولي از کاشي هاي 
زیرلعابی دوره ی صفوي این امامزاده فقط دو قاب باقي مانده است 

)تصویر 19(. 
مسجد میرعماد کاشان از دیگر بناهایی است که کاشي هاي زیر 
لعابي دوره ی صفوی با کیفیت بسیار باال درآن دیده مي شود. دو 
قطعه کاشي مثلثي سپید بوم که عبارت "علي ولي اهلل" با رنگ آبی بر 
روی آن اجرا شده در دو طرف درب ورودی ایوان مقصوره دیده 
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 تصویر 11- کیفیت باالی زیرلعابی دوره صفوی 
)هارون والیت( در مقایسه با ایزنیک.

تصویر 10- کاشی معروف به ایزنیک.
)Degeorge et al. 2002, 208( :ماخذ

تصاویر12 و 13- کاشی های زیرلعابی مربع شکل با عبارت مرکزی " 
یا خیر1041"  فضای داخلی امام زاده محروق نیشابور.

تصویر15- کاشی کاری زیرلعابی 
مربع شکل در ایوان قدمگاه مشهد.

تصویر14- گره هشت و اختر با کاشی 
زیرلعابی،  ازاره ی داخلی قدمگاه  مشهد. 

تصویر16- کاشی زیرلعابی با دعا واره ی" 
یا حفظ" در مرکز، ازاره داخلی بقعه خواجه 

ربیع مشهد.  

تصویر 17- کاشی های مربعی زیرلعابی، 
ایوان جانبی بقعه ی خواجه ربیع مشهد.



ـ.ق )کیانی و دیگران، 1368،  می شود. هر چند تاریخ ساخت بنا 855 ه
51( است اما نحوه ی قرار گیری کاشی بین گره کاشی کاری اصلی، 
و خط و نقش این کاشی ها شباهت زیادی به کاشی های دوره صفوی 

دارند )تصویر 20(.
استفاده از کاشي هاي زیرلعابي جهت ساخت وقف نامه، یاد نامه 
 و... در دوره صفوي نیز همچنان ادامه داشته اما تعداد آنها بشدت کاهش 
می یابد. باالی ورودی مسجد فیروز آبادِ میبد، کتیبه ي مستطیل 
شکل، وقف جواني که تازه به قتل رسیده است دیده  مي شود که 

ـ.ق را بر خود دارد )تصویر21(.  تاریخ 1108 ه
کاشي هاي زیر لعابي، منقوش به طرح های انساني در حمام 
گنجعلي خان کرمان )مربوط به دوره صفوی( )کیانی و دیگران، 
1368، 207؛ Porter, 1995, 79( دیده مي شود. این سري کاشي هاي 
مستطیل شکل ارتفاع باالي ازاره را نشان مي دهند )تصویر 22(؛ 
اما کاشي هاي زیر این قسمت در دوره ي قاجار تعویض  شده اند. 
نمونه های  مشابه اما با ظرافت بیشتر و تکنیک اجرایی قوی تر  و 
نقوش برجسته را می توان در حمام علیقلی آقا )از حمام های دوره 
صفوی اصفهان )کیانی و دیگران، 1368، 208(( مشاهده کرد؛ ساخت 
کاشی زیرلعابی با نقوش برجسته در دوره صفوی و قاجار به نظر 
می رسد در امتداد سنت های کاشی کاری تک رنگ، زرین فام و 
الجوردینه ی ) که نقوش برجسته داشته اند( قرار گیرد )تصویر 23(.

 
5 -دوره ي قاجار

    تکنیک های مورد استفاده در دوره قاجار هفت رنگ و زیرلعابی 
 .)Porter, 1995, 81( بود که گاهی با طرح های قالبی ترکیب می شد
گسترش کاشي هاي زیر لعابِي دوره ي قاجار در ادامه ی تکنیک 

وکاربرد دوره ی صفویه است. سفالگران ایرانی دوره قاجار به طور 
 Fehervari,( چشمگیری از دستاوردهای ایزنیک بهره مند شدند
232 ,2000(. مهمترین خصوصیات کاشي هاي زیرلعابی دوره ي 

قاجار، تنوعِ رنگ، نقوش و کاربردهاي مختلف کاشي زیر لعابي در 
این دوره است. طیف رنگ ها گسترده بود و عالوه بر رنگ های مورد 
استفاده در دوره های قبل، رنگ های جدیدی مانند صورتی، ارغوانی 
و نارنجی استفاده می شد )Fehervari, 2000, 232(. طرح ها شامل 
نقوش گیاهی، مناظری از ساختمان ها، تصاویر انسانی و همچنین 
تصاویری از تاریخ فولکلوری ایران است )Porter, 1995, 81(.  تنوع 

رنگ و طرح در این دوره بسیار قابل توجه است. 
از خصوصیات عمومي نمونه هایي که در امتداد سنت کاشي 
کاري زیر لعابي حرکت کرده اند مي توان به مجموعه ي ازاره ي 
خمینی  امام  ی  علمیه  مدرسه  قزوین)تصویر24(،  ي  نبي  چهار 
کاشان)تصویر25(، کاشي هاي تعمیر و تعویض شده ی ازاره ی 
بقعه ي درب امام اصفهان و بقعه ی هارون والیت اصفهان، بخشي از 
کاشي کاري مسجد جامع کرمان یا حمام خان کاشان، حمام رهنان 
اصفهان، و.... اشاره کرد. این کاشي کاري ها در امتداد سنت تصویري 
و فن آوری دوره ی صفوي بوده اند اما دچار افت کیفیت شده اند. 
بیشتر نمونه هاي قاجاری، مربع شکل، با ابعاد 20×20 بوده و از 
بدنه هاي مختلف خمیر رسي یا خمیر سنگ ساخته شده اند. پخش 
شدید لعاب در بسیاري از نمونه ها، شاخصه ي ویژه ي کاشي هاي 
زیر لعابي دوره ي قاجار مي باشد. این ویژگی مربوط به افزایش 

گدازآورهاي سربي در ساختار لعاب شفاف مي باشد. 
در ادامه ی بررسی کاشی های زیرلعابی دوره ی قاجار و پس 

از آن سه گروه ویژه مورد بررسی قرار می گیرند:

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی كاشي های زیرلعابی 
در ایران
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تصویر 18- کاشی های زیرلعابی 
صفوی، ازاره ی بقعه ی هارون والیت 

اصفهان.   

تصویر 19- کاشی های زیرلعابی ازاره ی 
داخلی بقعه ی درب امام اصفهان.

تصویر 20- کاشی مثلثی سپید بوم  ایوان  
مسجد میرعماد کاشان.  

تصویر 21 – کتیبه ی وقف نامه،  باالی 
ورودی مسجد فیروز آباد میبد.

تصویر 22- کاشی های سپید بوم با 
نقوش انسانی، حمام گنجعلی خان 
کرمان، تصویر از پرویز هالکویی. 

 تصویر 23- کاشی های با زمینه 
الجوردی و نقوش برجسته ی  اسب و 

سوار، حمام علیقلی آقا، اصفهان.

تصویر24- ازاره ی کاشی زیرلعابی بقعه 
ی چهار نبی قزوین.    

تصویر 25-  کاشی های زیرلعابی ازاره 
ی ایوانچه حجره های حوزه علمیه امام 

خمینی کاشان.
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5-1- کاشی های زیرلعابی آبی- سفید نائین:
 در این بررسی ها کاشی کاری زیرلعابی دوره قاجارِ نائین جایگاه 
ویژه  اي دارد. در اواخر قرن 18 م تولید سفال اساساً در اصفهان 
متمرکز شده بود اما این اصالً به  این معنی نیست که دیگر مراکز مانند 
 .)Fehervari, 2000, 296( شیراز، نطنز، تبریز و نایین مهم نبودند
حسینیه ها و تکایاي نائین از کتیبه هاي کاشي کاري آبي- سفیدي بهره 
مي برند که باید در طبقه بندی کاشي کاري زیر لعابي، گروهي خاص را 
براي آنها در نظر گرفت. این کاشي ها که داراي زمینه ي سفید و نقش 
آبي یا برعکس هستند، بدنه ي خمیر سنگي با کیفیتی دارند)تصاویر 
26، 27 و 28(.  مضمون بیشتر نقوش، اشعار پارسي با خط نستعلیق 
است، وقف نامه ها و نذورات، با در کاشي کاري زیرلعابی نیز در 
حسینیه ها ي نائین دیده مي شوند که می توان به حسینیه های کلوان، 
پادرخت، نوگاباد، چهل دختران، پنجاهه، باب المسجد و .... اشاره کرد 

)سلطان زاده، 1374، 106-130(. 
رنگ هاي پراکنده سبز و قهوه اي در برخي نقوش گل ها و پرندگان 
در نمونه ها ی متاخرتر دیده مي شود، مانند یک ردیف کاشي کاري با 
زمینه ي قهوه اي در امام زاده "سلطان سید علی ابن ابراهیم ابن موسي 

ـ. ق را نشان مي دهد )تصویر 29(. ابن جعفر" که تاریخ 1346 ه
 

5-2- کاشی های زیرلعابی تکیه معاون الملک کرمانشاه:
از دیگر نمونه هاي شاخصي که بعد از دوره ي قاجار پدید 
آمدند و در محدوده ي پس از قاجار تقسیم بندي مي شوند، باید به 
کاشي هاي زیرلعابي تصویري تکیه ي معاون الملک کرمانشاه اشاره 
کرد. این کاشي کاري ها خود در دو گروه عمده ي آبي-سفید و چند 
رنگ )پلی کروم( قابل تقسیم اند. مهمترین خصوصیت بصري این 
کاشي هاي زیر لعابي، تصویر سازی شخصیت هاي شاهنامه است 
)تصاویر 30 و 31(. این جهت گیري تصویري حاصل توجه به تاریخ 
و باستانگرایي در دوره ي قاجار به ویژه پس از حفاری تخت جمشید 
در دهه 1870م است )Porter, 1995, 81(. شخصیت هاي شاهنامه 
فردوسي در کنار تصور بصري حاصل از نقوش برجسته ي تخت 
جمشید و نقوش برجسته ی ساساني در فارس و کرمانشاه در 
بسیاري از هنرهاي دوره قاجار خود نمایی مي کنند. کاشي هاي 
زیرلعابي تکیه معاون الملک که بخشي ازآنها به صورت آبي-سفید 
اجرا شده و تعدادي داراي زمینه ي سفید و نقوش سبز و سیاه است 
نمونه هایی ویژه و شاخص از لحاظ تکنیک ساخت و خصوصیات 

بصري در خانواده ي کاشي هاي زیر لعابي هستند. 
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تصویر 26- کاشی های زیرلعابی، 
حسینیه ی چهل دختران نائین 

ایزنیک.  

 تصویر 27-  کتیبه ی کاشی زیرلعابی 
خمیر سنگ با رنگ غالب الجوردی، 

حسینیه ی باب المسجد)درب مسجد( 
نایین؛  

 تصویر از پرویز هالکویی.

تصویر 28-  کتیبه ی زیرلعابی 
آبی و سفید، حسینیه ی

 پا درخت؛ محمدیه، نائین.     

تصویر 29- کتیبه ی زیرلعابی آرامگاه  
امام زاده سلطان سیدعلی نائین.

تصویر 30- کاشی های زیرلعابی 
تکیه ی معاون الملک کرمانشاه با 

نقوش باستانگرا، 
تصویر از پرویز هالکویی.  

  تصویر 31- کاشی های زیرلعابی تکیه ی معاون الملک 
کرمانشاه با نقوش باستانگرا و غربگرا،

 تصویر از پرویز هالکویی.



5-3- زیرلعابی های زرین فام هارون والیت:
به  مربوط  قاجار  از  زیرلعابي پس  کاشي هاي  آخرین گروه 
تکنیکي خاص و حاصل تالشی ویژه و منحصر به فرد مي باشد 
که فقط یک دفعه اجرا شده و نشانه ي باز شناسي نسبي تکنیکي 
فراموش شده توسط استادي گمنام است. در صحن امامزاده هارون 
والیِت اصفهان، در محل ورودي بقعه، سطح دیوار، کاشي هاي زیر 
لعابي را در بر گرفته که همچون فلز مي درخشند )تصاویر32 و 

 .)33
ترکیبي که اجرای لعاب زرین فام را، روي سطح کاشی زیر 
لعابي نشان می دهد. این کوشش بیانگر بازشناخت تکنیک فراموش 
شده ی کاشي هاي زرین فام است. تنوع رنگ هاي زیر لعابي در کنار 
رویه ی زرین فام ترکیبي است که به نظر می رسد فقط یکبار در 

تاریخ کاشي کاري ایران اجرا شده است و متاسفانه مراحل کمال 
خویش را نپیموده و همراه هنرمندش به فراموشي سپرده شده است. 
ابعاد بزرگ کاشي هاي این بقعه و شفافیت و سطح یکدست و بدون 
حباب لعاب شفاف، پخش نشدن رنگ هاي زیر لعابي،  نشانه هاي بر 

تسلط کامل استاد سازنده بر تکنیک زیرلعابی بوده است. 
ضعف تکنیک زرین فام، رنگ قرمز مسي و حباب هایي در سطح 
قسمت زرین فام، نشانه ی باز تولّد تکنیک زرین فام در دوره ي 
قاجار بوده که متاسفانه راه تکامل نپیموده، و تنها نمونه های اولیه ی 

آن بر دیواره ي هارون والیت باقیمانده است.
بر اساس بررسی های تاریخی و مطالعه ویژگی های تکنیکی، 
کاشی های زیرلعابی دوره های مختلف ایران را می توان به صورت 

جدول زیر طبقه بندی کرد )جدول 1(:
 

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی كاشي های زیرلعابی 
در ایران
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تصویر 32- کاشی های زیرلعابی زرین 
فام زیرلعابی، ورودی هارون والیت 

اصفهان.

  تصویر 33- کاشی زیرلعابی زرین 
فام هارون والیت اصفهان.

نوع خاص و منحصر به فردی از کاشی ایرانی با نام زیرلعابی 
ـ.ق تا کنون همراه با  در طول یک دوره ی طوالنی از قرون 7 و 8 ه
فراز و نشیب هایی در تکنیک و روش ساخت و یا کاربرد، در این 
سرزمین به حیات خود ادامه داده است. تا پیش از دوره ي صفوي 
جایگیري محل کاشي هاي زیرلعابي نسبت به ساختار بناها مشخص 
نیست و استفاده پراکنده ی آن در تزیین بنا دیده می شود. اما در 
دوره ی صفوی و پس از آن کاشی های زیرلعابی جایگاه خاصی 
در بنا پیدا می کنند و محل کاربردشان مشخص می شود؛ در این 
زمان ازاره ي بناها مهمترین و شاخص ترین نقطه اي است که محل 
قرارگیري کاشي هاي زیرلعابي است. دوره صفوی اوج استفاده از 
کاشی کاری زیرلعابی در بنا از جمله مساجد و امامزاده هاست. اما 
پس از آن این کاشی های جایگاه واقعی خود را از دست داده و به 
مرور تا جایگاه امروزی خود افول یافته و به کاشی های منفرد و 

تزیینی بدل می شود. 
نمونه های باقی مانده از دوره ی ایلخانی تنوع زیادی در محل 
کاربرد آنها در بنا را نشان می دهند. همچنین استفاده از تکنیک های 
سبز بوم یا سپید بوم به تناوب در این دوره دیده می شود. در 

نمونه های سپید بوم رنگ غالب الجوردی و در نمونه های سبز بوم 
اولیه، رنگ غالِب نقوش، سیاه است. کاربرد این کاشی ها از ازاره ی 
بنا )به استناد متن عرایس الجواهر و نمونه ی پیدا شده در تربت جام( 
تا کتیبه های وقف و یاد بود، یا در ترکیب با کاشی های معقلی در 
بدنه ی مسجد کبود، یا تک نمونه های اختر شکل در بنای بقعه ی پیر 
بکران اصفهان است. این موارد نشان دهنده ی استفاده ی گسترده از 
هر دو نوع تکنیک)سبزبوم و سپیدبوم( و کاربرد متنوع این کاشی ها 
در قسمت های مختلف بنا است. این خود می تواند  مرحله ی تقریبًا 
پیشرفته ای از تفکر هنری و تکنیکی را نشان دهد، پس در نتیجه باید 
انتظار داشت نمونه های قدیمی تری از این تکنیک نیز در آینده معرفی 

شوند. 
در دوره ی صفوی به تدریج شکل تثبیت شده ی کاشی های 
زیرلعابی به صورت مربع های 20×20 ظاهر می شود که بیشترین 
کاربرد را در ازاره ی بنای حمام ها و آرامگاه های مذهبی و مدارس 
علمیه پیدا می کند، هر چند نمونه هایی از این دوره وجود دارد که از 
ابعاد و کاربرد بیان شده پیروی نمی کنند: از قبیل نمونه های دارای 
نقوش برجسته یا تک کاشی های کتیبه که به عنوان وقف نامه و یاد 

نتیجه
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تشکر و قدر دانی

این مقاله حاصل بیش از چهار سال تالش پیوسته و گسسته است که اساتید و دوستان زیادی در آن به یاریمان برخواستند و در راهنمایی، تهیه ی 
تصاویر و خواندن کتیبه ها و تاریخ های مبهم ما را یاری نمودند. جا دارد از اساتید ارجمند حسین آقاجانی، دکتر احمد صالحی کاخکی، پرویز هالکویی، حامد 

صیاد شهری و فرهاد خسروی قدردانی شود. در نهایت حاصل این تالش تقدیم می شود به استاد عباس معصوم زاده.

جدول 1- طبقه بندی دوره ای و سیر تحول کاشی های زیرلعابی در ایران، مشخص کننده ویژگی هایی شامل جنس و شکل بدنه، رنگ بستر، نقوش و رنگ نقوش، 
رنگ لعاب شفاف و موقعیت قرارگیری در بنا در هر دوره.

بود، استفاده شده اند. رنگ های غالب این دوره که عموماً به صورت 
سپید بوم اجرا می شده اند عبارتند از: الجوردی، سبز، سیاه و گاهی 

قرمز- قهو ای. 
دوره ی قاجار را باید به عنوان دوران گسترش استفاده و انجام 
تجربه های جدید در کاشی های زیرلعابی در ایران معرفی کرد، چرا 
که ازاره و بدنه ی بناهای زیادی با این نوع کاشی کاری پوشیده 
شدند. افت تکنیکی و کاهش کیفیت لعاب دهی نسبت به دوره ی قبل 
همراه با پخش رنگ در لعاب از نتایج طبیعی این گسترش سریع و 
استفاده گسترده از این تکنیک بوده است )البته استثناءهایی نیز از این 
دوره وجود دارند که از تکنیک ساخت بسیار باالیی برخوردارند(. 
و  شده  زیادتر  قبل  ی  دوره  به  نسبت  استفاده  مورد  رنگ های 
رنگ های زرد، ارغوانی، قهو ای، نارنجی، به مجموعه رنگ های قبلی 

افزوده شدند. ابداعات و نمونه های شاخصی نیز در این دوره بوجود 
آمدند که در صورت امتداد یافتن می توانستند به زیر مجموعه های 
با ارزشی در کاشی کاری ایران تبدیل شوند که در این نوشتار به 
نمونه های شبه زرین فام روی بستر زیرلعابی، آبی-سفید های نائین 
و استفاده از نقوش اسطور ای در کرمانشاه اشاره شد که متاسفانه 
با ورود کاشی های صنعتی از پویایی باز ماندند و به تدریج به 
شکل تک کاشی های خاطره ورزانه ای درآمدند که در بازارهای 
سنتی و توسط عتیقه فروشان فروخته می شوند. در پایان با توجه 
به نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش می توان مشخصه های 
ویژه هر دوره را بر اساس موقعیت، جنس، رنگ های به کار رفته و 

نقوش را در جدول 1 خالصه کرد. 
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پی نوشت ها

1 Slip.
2 Stone-paste (Stoneware).
3 Colored transparent glaze.

4  آقای بقراط نادری در مقال ای با عنوان”مختصري راجع به کاشي، پخت و انوع کاشي مشهد"؛ در مجله ی هنر و مردم شماره ی 188 ؛ خرداد 1357 
می گوید:" کاشي زیر رنگي یکي ازقدیمترین انواع کاشي است که دربناها، مخصوصا در محرابها به عنوان تزئین بکار رفته، و نوع سلطان سنجري آن را 
از دوران سلجوقي بسیار مشهور است، که نمونه آن را در حرم مطهر حضرت رضا) ع( میتوان دید." بررسی های جدید نگارندگان برای رفع ابهام موجود 
نشان داد که کاشی های معروف به سلطان سنجری موجود در حرم مطهر حضرت رضا از نوع زرین فام هستند و نمونه های زیر لعابی شبیه نمونه های 
سلطان سنجری در محدوده ی سالهای 1343 تا 1353 در تعمیر ازاره ی اطراف ضریح مطهر استفاده شده اند، و چون به تکنیک زرین فام دسترسی 
نداشته اند از شیوه ی زیر لعابی با دقت و ظرافت فوق العاده باال برای این تعمیر بهره برده اند و در بسیاری از قطعات اختر و هشت تعمیری رقم 1343 
را تاریخ زده اند. در نتیجه کاشی های سلطان سنجری زرین فام بوده و نمونه های زیر لعابی تعمیرات دوره ی پهلوی می باشند. و همچنان نمونه ای از 

کاشی های زیر لعابی از دوره ی سلجوقی در دست نیست.
5  معانی کلمات دیرآشنا، درون کروشه بر اساس لغت نامه دهخدا توضیح داده شده اند.

6  همان اپال یا سنگ چخماق)جزء سفید رنگ در چخماق( است. وحتی اگر شکر سنگ “را معادل” شیر سنگ یا سنگ شیر” در نظر بگیریم  نوعی آلبیت خواهد 
بود که باز هم در این کاربرد مفید است ) محمد، زاوش، کانی شناسی در ایران قدیم، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، 1385، 466 (.

7  لوری در لغت نامه دهخدا به معنی لطیف و ظریف آمده است )علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد سیزدهم، 
دوره جدید، 1377، 19814(. در اینجا و با توجه به بررسی نمونه های امروزی معلوم می شود منظور کاشانی از گل لوری، بنتونیت، کانی ای با جزء اصلی 
مونت موریلونیت - نوعی رس- با رنگ سفید بوده است )رحیمی، افسون؛ متین، مهران؛ تکنولوژی سرامیک های ظریف )جلد اول(، شرکت صنایع خاک 
چینی ایران، 1368، 99(. باید در نظر گرفت که فقط بنتونیت بدون نیاز به ساییدن در آب به صورت بسیار نرم و لطیف در می آید. در سفالگری سنتی 
ایران و بخصوص در نواحی مشهد و گناباد، بنتونیت و یا گل سرشوی در مقیاس وسیعی جهت ساخت نوعی بدنه سفید مشهور به بدنه "جسمی" مورد 
استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدنه جسمی در حالت خام عمدتاً از سیلیس )کوارتز( ماده ی غیر پالستیکی است تشکیل شده، بنابراین جهت ساخت 
این بدنه ها بنتونیت مورد استفاده قرار می گیرد. )رحیمی، افسون؛ متین، مهران؛ تکنولوژی سرامیک های ظریف )جلد اول(، شرکت صنایع خاک چینی ایران، 

)98-99 ،1368
8  این جمله نمایانگر توصیف کاشانی از یک مرحله ی پخت کاشی ها و ظروف خمیر سنگی است و لعاب روی بدنه ی خام اجرا می شود.

 9  آقای مهران متین در مقاله ای با نام “ مّزرد؛ اسپینل کرومیت در فناوری سرامیک های سنتی ایران” ارائه شده در دومین همایش ملی فناوری های بومی 
ایران، 1388؛ ّمزرد را به عنوان کانی کرومیت FeCr2O4 یا MgCr2O4 معرفی می کند. 

10 اشاره به تک رنگ بودن نقوش کاشی ها و ظروف سبز بوم )مزرد مجرد= با توجه به جمالت قبلی کاشانی به معنی سیاه تک رنگ می شود(
11 در اینجا به مساله ی افزودن اکسید مس به آبگینه )که لعاب شفاف خواهد بود( اشاره می شود.

12 کانی آمورف و بی شکل به فرمول SiO2.nH2O، مقدار آب آن بین 4 تا 9 درصد بوده و می تواند تا 20 درصد هم برسد )کرنلیس کالین، کرنلیوس 
اس. هارلبوت،. راهنمای کانی شناسی، جلد دوم، ترجمه فرید ُمر، سروش مدبری، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  1385(.

13 مصاحبه با استاد عباس معصوم زاده، از آخرین و معروف ترین سفالگران اصفهان که از ترکیب خمیر سنگ برای ساخت ظروف استفاده می کرده است 
و محققانی همچون کایگر اسمیت)Alan Caiger-Smith( به آن ارجاع داده اند. کارگاه استاد معصوم زاده تا چند سال قبل در اصفهان فعال بود.

14 پی گردی های دفتر فنی میراث در سال 1351 منجر به کشف این کاشی ها در ازاره ی ایوان مجموعه تربت جام شد که احتمال دوره ی تیموری برای آنها 
داده شده است.

15 البته بقیه ي ازاره  هارون والیت دارای کاشي های زیر لعابی است که متعلق به دوره ي قاجار بوده از اینرو، در بخش بعد بررسی شده است.
16 شایان ذکر است ازاره ي این بنا در دوره ي قاجار با کاشي زیر لعابي تعمیر شده است.
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